Informatika

Könyvtár

Korunkban az é let minden terü leté n szü ksé g van a szá mı́tó gé pes
ismeretekre. A gazdasá gi é letben a bő vü lő nemzetkö zi kapcsolatok elterjedé sé vel csak az a jó l ké pzett munkaerő szá mı́that
biztos elhelyezkedé sre, aki rendelkezik az emlı́tett tudá ssal.
Kiemelt ó raszá mban tanı́tjuk a szá mı́tá stechniká t a má sodik
osztá lytó l. A hetedik é vfolyamtó l kezdő dő en a tizedik osztá ly
vé gé ig a tanuló knak lehető sé gü k van akkreditá lt ECDLbizonyı́tvá nyt, vizsgakö zponton keresztü l szerezni.
Ké t tanuló nk az elmú lt é vekben a National Instruments LABWIEW Orszá gos programozá si versenyen orszá gos első
helyezé st é rt el.

Iskolá nkban tö bb mint 10107 darabos á llomá nnyal, hanganyaggal
(hanglemez, kazetta, CD), mozgó ké p (videokazetta, DVD) szá mı́tó gé pes multimé dia anyaggal ellá tott kö nyvtá r mű kö dik heti 15
ó rá ban.

Heti 2 ó rá ban az ECDL szá mı́tó gé pes jogosı́tvá ny megszerzé sé hez biztosı́tunk lehető sé get.

„Az igaz ember pedig hitből él!”
(Róma 1,17)

Kiállítás
Magyar Arany EƵ rdemkereszt polgá ri tagozattal kitü ntetett Czinege
Edit keramikus, rajz szakos taná rnő , ké pző mű vé szeti é s ú jsá gı́ró
szakkö rt tart a gyermekek szá má ra.

A 11. é vfolyam vé gé n a gimná ziumi tanuló k elő rehozott é rettsé gi vizsgá t tehetnek informatiká bó l. A 11-12. é vfolyamon igé ny
szerint emelt szintű é rettsé gire való felké szü lé sre is van lehető sé gü k.

Sport
Testnevelé só rá kon felü l az igé nyeknek megfelelő en, jelenleg
kosá rlabda é s ϐloorball szakkö r mű kö dik.

Idegen nyelv
A né gy é vfolyamos ké pzé sü nkö n „á ltalá nos” kerettanterv szerint
az első idegen nyelvnek az angol é s a né met nyelv, má sodik
idegen nyelvké nt is a né met é s az angol nyelv vá lasztható . Az
első idegen nyelvné l szakkö ri keretben heti 2 ó rá ban lehető sé get biztosı́tunk az akkreditá lt nyelvvizsga megszerzé sé hez.

Belügyi rendészeti alapismeretek
A 2015/2016-os tané vtő l inté zmé nyü nk fegyveres é s vagyonvé delmi ismeretek né ven egy ú j; heti né gy ó rá ban emelt szinten
vá lasztható belü gyi rendé szeti ké pzé st vezetett be.
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Múltunk

Jelenünk

A gyü lekezet meglé vő ré gi feljegyzé sei szerint az 1600-as é vek elejé n a
mai UƵ jké cske helyé n volt KEƵ CSKE FALU é s ott volt a temploma is. A
tö rö k pusztı́tá s elő l menekü ltek a Tisza ná dasá ba a falu lakosai. A
veszé ly elmú ltá val nem mentek vissza ré gi lakó helyü kre, hanem a mai
OƵ ké cske terü leté n telepedtek le.

2003 szeptemberé ben a 10 é ves é vforduló nk alkalmá bó l a Reformá tus
Egyhá z Vezető sé ge ná lunk rendezte meg a magyarorszá gi Reformá tus
Iskolá k Orszá gos Tané vnyitó ü nnepsé gé t. Bü szké k vagyunk arra, hogy
ez má r a 24. iskolai tané vü nk az ú jraindı́tá s ó ta az egyhá z fenntartá sa
alatt.

Ekkor má r eljutott a né met é s svá jci vá ltozá sok szele
a - reformá ció – Magyarorszá g ezen vidé keire is, é s a lakosok a vá ltozá st magukra vé ve protestá ns szellemben kezdtek hozzá a templomunk é s a gyü lekezet é pı́té sé hez. A vá ltozá s magyar nyelvre is lefordı́totta a Bibliá t, hogy minden ember ké zbe vehesse. Ehhez ı́rni, olvasni
tudni kellett.
Az OƵ ké cskei Protestá ns Egyhá zkö zsé g 1718-ban alapı́tott egy ϐiú iskolá t, mivel az ı́rni, olvasni vá gyó gyerekek vasá rnaponké nt a templomi
alkalmak utá n tanultá k e tudomá nyt az akkori lelké sztő l.
Az igé ny egyre nagyobb lett, az akkori egyhá zvezeté s é pı́tkezett, tanı́tó t hı́vott é s iskolá t alapı́tott. Az első tanı́tó Bencze Sá muel volt, aki
1747-ben kezdte meg tanı́tó i szolgá latá t. A ϐiú iskola mellett lassan
kialakult a leá nyiskola is.
1843-as tű zeset utá n má r kö zö s é pü letben, de mé g kü lö n osztá lyokban
kezdhetté k meg tanulmá nyaikat a gyermekek.
Az inté zmé ny lassan kinő tte magá t, é s egyre tö bb diá k ment el gimná ziumba Kecskemé tre, Nagykő rö sre.
A há ború zivataraiban 1944-ben az iskola is é s a templom is megsé rü lt. A gyü lekezet elő szö r az iskolá t hozattatta rendbe, hogy a
gyerekek tanulhassanak, csak utá na fogtak a templom renová lá sá hoz.
1948-ban á llamosı́tottá k az iskolá t, ı́gy 45 tané vet mint á llami á ltalá nos iskola mű kö dö tt.
1993. jú lius 1-jé tő l ú jra egyhá zi iskolaké nt tarthatjuk szá mon, mely
1993. augusztus 29-é n megkezdhette 275. tané vé t, akkor 1-8 é vfolyamon pá rhuzamosan ké t osztá lyban 234 diá kkal, 23 pedagó gussal.
Az iskola mellett visszakaptuk a cserké szotthont is, ahol Galé riá t alakı́tottunk ki.
Mivel kicsi lett az inté zmé ny, 1995-ben ké t tervet hozott az iskolafenntartó gyü lekezet. EƵ pı́tett 6 ú j tantermet é s elindı́totta a gimná ziumi
ké pzé st. Az é pı́tkezé shez talá ltunk egy segı́tő vá llalkozó t, aki ϐinanszı́rozta a tervek megvaló sulá sá t.
Elindı́tottuk a gimná ziumi ké pzé st. Nehé z volt a vá rosban mű kö dő
má sik kö zé pfokú inté zmé ny mellett é s a kö rnyező vá rosok nagyhı́rű
gimná ziumai mellett é rvé nyesü lni, de most má r mondhatjuk, sikerü lt.
1998-ban 8 tanteremmel bő vü ltü nk, amivel má r a ré gi falusi iskolai
ké p is megvá ltozott, é s egy kicsit patiná sabb lett a homlokzat megjelené se is.

Ma 301 tanuló nk van az 1-12-ig tanı́tó iskolá nkban.
Nagy ö rö mü nk, hogy má r mö gö ttü nk van tizenhé t é rettsé gizett osztá ly,
akik igen szé p é rettsé gi eredmé nyeket é rtek el, é s legtö bbjü k sikeres
felvé telt nyert a felső oktatá si inté zmé nyekbe.
Iskolá nk szervezé sé ben rendezzü k meg a Reformá tus Iskolá k Orszá gos
Meseı́ró , Mesemondó , Ké zmű ves, Szé pı́ró é s Angol/Né met fordı́tó
Talá lkozó já t. A tanó rai oktatá s mellett nö vendé keink szakkö rö k kereté ben ké pezhetik magukat, kü lö nbö ző terü leteken. Jelenleg informatika-, irodalom-, zene-, ké pző mű vé szeti-, sport-, termé szetbará t szakkö rö k kö zü l vá laszthatnak a diá kok.
A tané v zá rá saké nt minden é vben REAƵ LIS-, ill. CSALAƵ DI NAPOT rendezü nk, ahol a diá kok, pedagó gusok, szü lő k vidá m mű sorszá mokkal
bú csú ztatjá k a tané vet.
Igyekszü nk megjelenni tanulmá nyi versenyeken, é s nagy bü szkesé gü nkre az elmú lt 24 esztendő ben nagyon szé p eredmé nyekkel, helyezé sekkel bü szké lkedhetü nk, ú gy a reformá tus, mint egyé b inté zmé nyek versenyein is.
Mindig jó hallani, ha valahol felhangzik a Tiszaké cskei Reformá tus
AƵ ltalá nos Iskola é s Gimná zium neve. Az inté zmé ny dolgozó i, tanuló i
egyformá n bü szké k az iskola jó hı́rnevé re, hiszen a tanulmá nyi szı́nvonal emelé sé nek é s az inté zmé ny fejleszté sé nek, szé pı́té sé nek mindanynyian ré szesei vagyunk.

Beiskolázási tudnivalók
Gimná ziumunkba szemé lyes elbeszé lgeté st kö vető en, felvé teli vizsga
né lkü l, bekerü lhetnek a hozzá nk jelentkező diá kok. Felvé telkor az
á ltalá nos iskolai tanulmá nyi eredmé nyeket vesszü k ϐigyelembe. Kiemelten kezeljü k a magyar nyelv é s irodalom, a tö rté nelem, a matematika é s az idegen nyelv eredmé nyeinek á tlagá t.
A nyı́lt napokon lehető sé get biztosı́tunk inté zmé nyü nk megismeré sé re, tá jé kozó dó beszé lgeté sre az inté zmé ny igazgató ival.
A reformá tus szellemisé g, lelkisé g elmé lyı́té sé t szolgá ljá k a reggeli
á hı́tatok, bibliaó rá k, a csendes napok é s a tá borozá sok.

Tagozatkód:
0001 Né gy é vfolyamos gimná zium: hagyomá nyos gimná ziumi
ké pzé s. A diá kok kö zé pszintű é rettsé gire való felké szı́té sé n tú l lehető sé g nyı́lik ECDL vizsga leté telé re (4 vagy 7
modulos) é s igé ny eseté n a felvé telihez szü ksé ges tantá rgyakbó l emelt szintű é rettsé gi vizsgá ra való felké szı́té se.

0002 Angol nyelvi tagozat: iskolá nkban az angol nyelv tanı́tá sa
nagyon fontos szerepet já tszik, s az eredmé nyek alapjá n
oktatá sunk sikeres ré szé nek tekinthető . A nyelvtanı́tá s
csoportbontá sban folyik, emelt ó raszá mban, ezzel lehető sé g
nyı́lik arra, hogy kommuniká ció s feladatokkal a diá kok
szó beli ké szsé gé t is folyamatosan fejlesszü k. Ez a ké pzé s
felké szı́ti a kö zé pszinten tanuló diá kokat arra, hogy sikeres
kö zé p– illetve emelt szintű é rettsé gi vizsgá t tudjanak tenni,
é s mellette az á llamilag elismert nyelvvizsgá t is megszerezzé k, amely fontos komponense a majdani egyetemi diplomá nak. Heti 6 ó rá ban tanuljá k az angol nyelvet.

0003 Né met nyelvi tagozat: iskolá nk é leté ben mindig fontos
szerepet já tszott az angol mellett a né met nyelv oktatá s. Itt
is bontott csoportban é s emelt ó raszá mban tanuljá k a nyelvet a diá kok, hasonló an az angol tagozathoz. A ké pzé s cé lja
é s formá ja hasonló az angol tagozathoz, csak itt termé szetesen a germanisztika tanulmá nyok, illetve tová bbtanulá s
kerü l elő té rbe. Itt is fontos cé l az é rettsé gik mellett kö z
kö zé p– é s felső fokú nyelvvizsgá k leté tele. Heti 6 ó rá ban
tanuljá k a né met nyelvet.

0004 Informatika tagozat: a tantervi ó raszá mon felü l olyan ismereteket kı́vá nunk á tadni a diá koknak, amellyel lehető sé g
nyı́lik az ECDL 7-modulos vizsgabizonyı́tvá ny megszerzé sé re, valamint 10. é vfolyam vé gé n elő rehozott kö zé pszintű
é rettsé gi vizsgá t megszerezni informatiká bó l. Az utolsó ké t
é vfolyamon az emelt szintű é rettsé gi vizsgá ra ké szı́tjü k fel a
diá kokat. Itt megismerkedhetnek a programozá s alapvető
ismereteivel, az algoritmusı́rá s szabá lyaival. A tagozat elő segı́ti a gé pé szeti, mű szaki, informatikai pá lyá ra ké szü lő k
bejutá sá t, ké ső bbi tanulmá nyaik megalapozá sá t. Heti 5
ó rá ban tanulnak informatiká t.

0005 Rendé szeti ké pzé s: ez a 4 é vfolyamos gimná ziumi alapokon
nyugvó ké pzé s, amely fő leg a rendő rtiszti fő iskolá ra, á llamigazgatá si iskolá ra ké szı́t fel. Ebben a ké pzé sben hangsú lyosabb a ϐizikai felé pı́té s, ezé rt a testnevelé st emelt ó raszá mban é s bontott csoportban oktatjuk. Ezen kı́vü l csoportbontá sban ö nvé delmet, valamint rendé szeti tá rgyakat oktatunk
kü lső szakemberek bevoná sá val.
Nyílt nap időpontja: 2017. november 29.

Szeretettel hívunk és várunk iskolánkba minden olyan gyermeket,
aki tanulmányaihoz a hagyományos értékeket és a korszerű
műveltséget választja.

Inté zmé nyü nk vezető i:
Bohács Imre
igazgató
Balla Norbert Csaba
igazgató helyettes

